CONVOCATÒRIA
Per la present li comunique que el Sr. alcalde ha dictat el Decret núm. 24/2016, de
data 25 de gener del 2016, que a continuació li transcric:
“Vist el que disposa l'article 41.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les
entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist l'anterior i en exercici de les competències que em conferixen el que establix
l'article 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el
Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, RESOLC:

PRIMER.- Convocar sessió ordinària del Ple que tindrà lloc:
Dia 28 de gener del 2016 a les 19.30 hores en el Saló de Plens de l'Ajuntament amb el
següent orde del dia de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26-11-2015.
2.- Aprovació expedient REC.01-2016 reconeixement de crèdits.
3.- Aprovació adjudicació contracte privat d’arrenadament nau en polígon industrial.
4.- Aprovació de la realització d’un acte de delimitació de determinats terrenys inclosos en
el projecte de reparcel·lació del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució Forn Vell
de Foios, i requeriment a l’agent urbanitzador de presentació de nou projecte de reparcel·lació
en el que conste l’edificabilitat aprovada pel planejament.
5.- Aprovació creacio Consell Municipal de Cultura.
6.- Despatx extraordinari
7.- Mocions

II.- PART NO RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ:
8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 252 al 575 de 2015.
9.- Control d'òrgans de gestió
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10.- Precs i preguntes.

SEGON.- Traslladar la present Resolució als Regidors de la corporació, comunicant que,
a partir d'esta data, tindran a la seua disposició els expedients i tots els antecedents que es
relacionen amb els assumptes que comprenen la convocatòria, perquè puga conéixer-los
abans de deliberar”.
Contra l'acte administratiu transcrit, que és definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que establix la Llei
reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la Llei
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'esta notificació. Si transcorre un mes des de l'endemà de la
interposició del recurs de reposició sense que este haja sigut resolt i notificat, podrà entendre que ha sigut desestimat i
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de sis mesos.
b) Recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la recepció d'esta
notificació.
Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

Foios, a 25 de gener del 2016
La secretària
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